
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ett nytt år har dragit igång och vi MKU:are har 
mycket att se fram emot och tacka Herren för. Vår 
nyaste 1förGudare, David McCrea från 
Nordirland, har satt igång med sin halvårspraktik i 
Åbo. Ledarinspirationsdag, vinterläger, nytrimmad 
ungdomshelg, årskonferens och helt enkelt hela 
lägersommaren närmar sig med stormsteg. Nu är 
det dags att anmäla sig som deltagare och 
meddela intresse om man vill fungera som ledare 
eller personal.  
MKU har från och med 1.2.2011 en ny kassör 
som heter Ingrid Björkskog. Välkommen! 
 
Mera om några av projekten här i nyhetsbrevet 
och på hemsidan www.mku.fi som vi hoppas att 
du besöker regelbundet! Eftersom nyhetsbrevet, 
trots pappersformat, haft svårt att hitta fram till 
församlingarna, kommer det från och med nu att 
endast skickas som e-post för att spara på 
resurser. Fortsättningsvis går det också att läsa 
nyhetsbrevet på hemsidan. 
 
 

 
 

 
Ledarinspirationsdagen 2011 

Nu är det sista chansen att komma med på 
Inspirationsdagen för ledare - LID. Lördagen 5 
februari samlas vi i Ingå metodistförsamling 
kl. 10-18.  
Program för dagen: 
 

10.00 Välkommen och introduktion 
    Lovsång 
    Missionskampanjen 
    Brottsregister 
    Swop Shop i Göteborg på påsken 
11.00 Henna 
 Barn med speciella behov 
12.30 Lunch 
13.15 Ida & Amelie 
 Barnarbetet i Betel 
14.30 Kaffe 
15.00 Drömmar och bön Andreas 
16.30 Lätt middag 
 
Anmäla dig och ev. specialdiet till Maria Mörk 
senast 31.1: maria.mork@mku.fi eller 050-
5489745. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Lägerteam för sommaren 2011 

Vi söker nu hjälpledare och personal till alla 
sommarens läger. Husmor bör ha hygienpass och 
hjälpledarna en minimiålder på 15 år på barnläger 
och 20 år på tonårsläger. Vi söker också husfar 
som hjälper till med det praktiska! 
Ifall du är intresserad av att ställa upp som ledare 
eller som personal eller vill veta mera om de olika 
uppgifterna kan du kontakta Maria Mörk, 
maria.mork@mku.fi eller 050-5489745 så fort 
som möjligt. 
 

 
Vinterläger 21-25.2.2011 

10-15 år 

Ledare: Andreas Forsbäck m.fl. 

 

Internationell helg för ungdomar och 

unga vuxna 13-15.5 

13-30 år 

Ledare: Sarah Tiainen, Mayvor Wärn-

Rancken, Jessika Carlsen, Jenny 

Rancken, Jennie Mörk, David McCrea m.fl. 

 

Kanotläger 19-23.6 

10+ 

Ledare: Annika Lahtinen m.fl. 

 

Barnläger 27.6-1.7 

7-12 år 

Ledare: Jennie Mörk, David McCrea m.fl. 

 

Gemenskapsläger 4-7.7 

Alla åldrar! 

Ledare: Annika Carlsen m.fl. 

 

Talkohelg 7-10.7 

Alla åldrar! 

Ledare: Förvaltningsrådet 

 

Tonårsläger 24-29.7 

13-18 år 

Ledare: Andreas Forsbäck m.fl. 

 

Camp Wesley i Lettland 31.7-4.8 

16-27 år 

 

Unga Vuxna-läger 10-14.8. 

18+  

Ledare: Tobias Elfving m.fl. 
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Böneämnen 
 Be för deltagar- och ledarsituationen i 

församlingarnas grupper. 

 Be för nya sätt att nå ut till människorna i 
vår omgivning. 

 Be för missionskampanjen och tacka för 
de bidrag som redan kommit in. 

 Be för läger och olika evenemang. 

 

Nästa nyhetsbrev kommer ut per e-post i mars. 
Ifall du vill ha något med i det, skicka det till 
bettina.soderholm@mku.fi senast 10.3.2011. 
Hemsidan är vårt huvudsakliga 
informationsforum. Ifall du har något du skulle 
vilja informera om där, t.ex. ett evenemang, är det 
bara att skicka e-post. 

 
 

I kalendern: 
 
5.2 Ledarinspirationsdag i Ingå 
21-25.2 Vinterläger 
13-15.5 Ungdoms- och unga vuxna helg 
8-12.6 Årskonferens 
19-23.6 Kanotläger 
27.6-1.7 Barnläger 
4-7.7 Gemenskapsläger  
7-10.7 Talkohelg 
24-29.7 Tonårsläger 
31.7-4.8 Camp Wesley 
10-14.8 Unga Vuxna-läger 

 
 
 

Ha en välsignad vår! 
 
ö. Andreas, Jennie, Bettina, Jenny R., Sarah, 
Maria, Jessika och Jenny J. 
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